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Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήρε μέρος σε συνάντηση των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν στην 
6η Σύνοδο Κορυφής της Κασπίας.
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Οι πρόεδροι της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Ιράν, του Καζακστάν και του Τουρκμενιστάν 
συζήτησαν επίκαιρα θέματα συνεργασίας στην Κασπία Θάλασσα σε σχέση με διάφορους τομείς, 
καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις προηγούμενες συναντήσεις των 
επικεφαλής των «πέντε» της Κασπίας.

Η συνάντηση ξεκίνησε σε περιορισμένη μορφή και στη συνέχεια συνεχίστηκε σε διευρυμένη 
μορφή.

Μετά τη σύνοδο κορυφής εγκρίθηκε ένα κοινό ανακοινωθέν.

Ομιλία του Προέδρου της Ρωσίας στην 6η Σύνοδο Κορυφής της Κασπίας

Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν: κ. Μπερντιμουχαμέντοφ,

Φίλοι, αρχηγοί κρατών,

Η Ρωσία υποστηρίζει αταλάντευτα τη διεύρυνση των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο των «πέντε» 
της Κασπίας - στην πολιτική, την ασφάλεια, την οικονομία και την προστασία της φύσης, καθώς 
και σε πολλά άλλα θέματα της ανθρωπιστικής ατζέντας.

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι η ευημερία στην κοινή μας περιοχή μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με 
την αταλάντευτη δέσμευση στις αρχές που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για το νομικό 
καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας. Η Σύμβαση προβλέπει την κρίσιμη διάταξη, σύμφωνα με την 
οποία οι χώρες των «πέντε» της Κασπίας είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της περιοχής της 
Κασπίας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Τελικά, οι βασικοί στόχοι των «πέντε» περιλαμβάνουν την περαιτέρω επέκταση των περιφερειακών
εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και την αμοιβαία επωφελή συνεργασία στη βιομηχανική 
παραγωγή και την προηγμένη τεχνολογία. Θα πρέπει να επισημάνω ότι το εμπόριο της Ρωσίας με 
τα παράκτια κράτη της Κασπίας αυξάνεται συνεχώς. Το 2021, το αμοιβαίο εμπόριό μας αυξήθηκε 
κατά περισσότερο από το ένα τρίτο ή κατά 35% και έφθασε τα 34 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 
Αυξήθηκε επίσης και με επιπλέον 12,5 τοις εκατό μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου.

Το Οικονομικό Φόρουμ της Κασπίας, που ιδρύθηκε από τον κ. Γκουρμπανγκούλι 
Μπερντιμουχαμέντοφ, στον οποίο απευθύνουμε σήμερα τους χαιρετισμούς μας για τα γενέθλιά του,
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Το πρώτο φόρουμ πραγματοποιήθηκε το 2019 
στο Τουρκμενμπάσι. Το δεύτερο φόρουμ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το φθινόπωρο στη 
Μόσχα. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μας για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.

Θέλω να τονίσω ότι η «πεντάδα» της Κασπίας έχει τεράστιες ευκαιρίες για ενεργειακή 
συνεργασία. Ήδη εκπληρώνουμε τις συμφωνίες μας για την από κοινού εκμετάλλευση των 
υπεράκτιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κασπία Θάλασσα. Με τον 
τρόπο αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον φυσικό πλούτο της Κασπίας Θάλασσας τόσο στον



συμβατικό όσο και στον καινοτόμο, εναλλακτικό ενεργειακό τομέα ορθολογικά και 
αποτελεσματικά, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα όλων των μερών.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά για να βελτιωθεί η αρχιτεκτονική των μεταφορών και των 
υπηρεσιών εφοδιασμού της περιοχής. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για την κατασκευή του Διεθνούς 
Διαδρόμου Μεταφορών Βορρά-Νότου, για τον οποίο μίλησαν οι συνάδελφοί μας. Συμφωνώ 
πλήρως με αυτές τις προσεγγίσεις. Πρόκειται για ένα πραγματικά φιλόδοξο σχέδιο, μια 
μεταφορική αρτηρία μήκους 7.200 χιλιομέτρων από την Αγία Πετρούπολη έως τα λιμάνια του 
Ιράν και της Ινδίας.

Μια συμφωνία μεταξύ των παράκτιων κρατών της Κασπίας για τη συνεργασία στον τομέα των 
μεταφορών, η οποία τέθηκε σε ισχύ πέρυσι και αποσκοπεί στη μετατροπή της περιοχής της 
Κασπίας σε σημαντικό διεθνή κόμβο εφοδιασμού, έχει σχεδιαστεί με σκοπό να διευκολύνει την 
ταχύτερη δρομολόγηση αυτού του διαδρόμου. Και βλέπω πόσο ενεργά αναπτύσσεται αυτό στο 
Καζακστάν και στο Αζερμπαϊτζάν. Η Ρωσία πρέπει επίσης να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια 
προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ρωσία έχει υιοθετήσει και 
εφαρμόζει τη Στρατηγική για την ανάπτυξη των εθνικών θαλάσσιων λιμένων στην Κασπία 
Θάλασσα, καθώς και των σιδηροδρομικών και οδικών προσεγγίσεων προς αυτούς μέχρι το 
2030. Επεκτείνουμε τις αντίστοιχες υποδομές στην Κασπία Θάλασσα. Επικεντρωνόμαστε στα 
λιμάνια του Αστραχάν, της Όλια και της Μαχατσκάλας.

Εκτός από την οικονομία, ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των πέντε χωρών μας για την περιβαλλοντική ασφάλεια και τη διατήρηση της Κασπίας Θάλασσας 
και των ζωντανών θαλάσσιων πόρων της. Ο Πρόεδρος του Καζακστάν μόλις μίλησε γι' αυτό. Ο 
πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν μίλησε και εκείνος γι' αυτό μόλις προηγουμένως, όπως και κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης περιορισμένης μορφής. Συμμερίζομαι πλήρως αυτές τις ανησυχίες. Θα 
ήταν ορθολογικό να δημιουργηθούν κοινές δεξιότητες για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών και 
ανθρωπογενών γεγονότων και φαινομένων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζωή και την 
ευημερία των ανθρώπων στην περιοχή. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αβαθής στάθμη της θάλασσας 
και η δραστική μείωση του αποθέματος του οξύρρυγχου.

Από την άποψη αυτή, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ρωσία προσπαθεί να συμβάλει σημαντικά στην 
επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Κασπίας. 
Συγκεκριμένα, απελευθερώνουμε ετησίως έως και 40 εκατομμύρια ιχθύδια οξύρρυγχου στην 
Κασπία Θάλασσα, με αποτέλεσμα πάνω από το 80% των λεγόμενων Ρωσικών οξύρρυγχων να 
προέρχονται σήμερα από Ρωσικά ιχθυοτροφεία.

Επιπλέον, εκπληρώνουμε με επιτυχία έργα για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών και των 
πτηνών, την απομάκρυνση του πλαστικού από τη θάλασσα και πολλά άλλα πράγματα. Υποθέτουμε 
ότι, για την αποτελεσματικότερη προστασία του εύθραυστου θαλάσσιου οικοσυστήματος, είναι 
απαραίτητο να οριστικοποιηθεί ένα αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο με βάση τη Σύμβαση-πλαίσιο 
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κασπίας Θάλασσας ή τη Σύμβαση της 
Τεχεράνης του 2003. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τη σύγκληση διάσκεψης των συμβαλλομένων 
μερών της Σύμβασης στο εγγύς μέλλον.

Υποστηρίζουμε επίσης την επιτάχυνση της εφαρμογής των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί 
σε κρίσιμους τομείς όπως η πρόληψη θαλάσσιων συμβάντων, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να επιταχυνθούν οι 
εργασίες σχετικά με τα σχέδια πενταμερών συμφωνιών που ρυθμίζουν τη συνεργασία στον τομέα 
της θαλάσσιας ασφάλειας, της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, της επιστημονικής έρευνας και 



της καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία βρίσκονται επί του 
παρόντος ως θέματα υπό εξέταση.

Φυσικά, η ενίσχυση των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, τουριστικών και νεολαιίστικών 
ανταλλαγών μεταξύ των χωρών των «πέντε» της Κασπίας χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 
Συγκεκριμένα, προτείνουμε την έκδοση οδηγιών προς τους υπουργούς πολιτισμού προκειμένου να 
εργαστούν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα - γνωρίζω ότι όλες οι χώρες μας συμμετέχουν ενεργά σε 
αυτό - εννοώ ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη συγκέντρωση μιας συλλογής αριστουργημάτων 
ταπητουργίας για τα οποία οι χώρες μας είναι υπερήφανες. Ο τελικός σκοπός θα πρέπει να είναι η 
παρουσίαση αυτών των εκθεμάτων σε μια κινητή έκθεση ή ένα φεστιβάλ που θα διενεργείται σε 
ολόκληρη την περιοχή.

Επίσης, η Ένωση Κινηματογραφιστών της Ρωσίας πρότεινε τη διοργάνωση ενός κινηματογραφικού
φόρουμ της Κασπίας. Αυτή είναι επίσης μια καλή ιδέα που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε.

Και, φυσικά, θα πρέπει να εντείνουμε την ανάπτυξη του περιφερειακού τουρισμού, ο οποίος, 
οπωσδήποτε, θα φέρει τα έθνη μας πιο κοντά. Για παράδειγμα, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στην 
Κασπία Θάλασσα, το απιβατικό πλοίο της γραμμής, με την επωνυμία «Πέτρος ο Μέγας», θα τεθεί 
σε λειτουργία στην περιοχή του Αστραχάν το επόμενο έτος. Οι θεματικές κρουαζιέρες στην Κασπία
Θάλασσα θα βελτιώσουν τις γνώσεις του λαού μας για τις πλούσιες ιστορικές παραδόσεις και την 
κληρονομιά των παράκτιων χωρών της Κασπίας. Θα μπορούν να επισκέπτονται μνημεία και 
αξιοθέατα και να παρακολουθούν πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις.

Συνάδελφοι

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι: η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της 
Κασπίας Θάλασσας και το υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής ήταν πάντα και συνεχίζει να είναι 
το πρωταρχικό καθήκον της συνεργασίας των .«πέντε» της Κασπίας. Η Ρωσία είναι έτοιμη να 
συμβάλει πιο ενεργά σε αυτό το έργο.

Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ τον κ. Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ για την οργάνωση των κοινών 
μας εργασιών.

Σας ευχαριστώ.


